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Καλώς ήρθατε στον πρώτο θεματικό κύκλο           
εργαστηριών με τίτλο:
<<Ασφαλώς κυκλοφορώ>>

Η τάξη μας επέλεξε αυτό το εργαστήρι με σκοπό:

• οι μαθητές να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια ως πεζοί,  
ως ποδηλάτες κι ως επιβάτες σε διάφορα οχήματα

• να γνωρίσουν τις πινακίδες σήμανσης

• να αποκτήσουν οδική συνείδηση

• να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα που περιβάλλουν 
τις πινακίδες

• να μάθουν μέσω των κατασκευών και της δημιουργικότητας



Έγιναν οι παρουσιάσεις
Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως 

επιβάτης

• σε αυτοκίνητο • σε λεωφορείο

Οδήγα τη ζωή με ασφάλεια 



Έγινε παρουσίαση του τραγουδιού του 
Οδυσσέα Ελύτη κι οι εξής δραστηριότητες

https://www.youtube.co
m/watch?v=vlVqEfpMAy
s



Σήματα,

φύλλα εργασίας,

διαδραστικό παιχνίδι

Εργαστήρια -
δραστηριότητες



Διασταυρώνω το δρόμο 
Να ολοκληρώσεις τη ζωγραφιά και να τη χρωματίσεις με τα κατάλληλα χρώματα. Στη συνέχεια να γράψεις, στο 

πλαίσιο που ακολουθεί, τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο Νικόλας για να μπορέσει να διασταυρώσει με 
ασφάλεια τον δρόμο
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



Ποδηλατώ με ασφάλεια 

Ετοίμασε τον Κωνσταντίνο για τη βόλτα του με το ποδήλατο. Χρωμάτισε τα ρούχα του με φωτεινά χρώματα. 

Ζωγράφισε το φωτάκι του και τον αντανακλαστήρα του ποδηλάτου. 

Ζωγράφισε το 



Ζωγράφισε το κράνος και χρωμάτισέ το με φωτεινά χρώματα. 



Σωστό ή λάθος



Σωστό ή λάθος



Κατασκευάσαμε τα δικά μας σήματα και τους δικούς 
μας δρόμους και φτιάξαμε μακέτες.



Μακέτα πόλης



Μακέτα χωριού



Τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το πού 
θα προτιμούσαν να ζουν και γιατί (μεγάλη πόλη ή επαρχία)



Ας αξιολογηθούμε



• μάθαμε καινούρια σήματα , πώς λειτουργούν τα φανάρια, οδικές 
συμπεριφορές 

• ξεχωρίσαμε τις σωστές από τις λανθασμένες επιλογές στον δρόμο

• γνωρίσαμε τον σωστό ποδηλάτη

• παίξαμε παιχνίδια

• και δημιουργήσαμε τη δική μας πόλη και το δικό μας χωριό

• συμμετείχαμε με ζωηρό ενδιαφέρον, διάθεση και ενθουσιασμό στο πρόγραμμα

• αναπτύξαμε μεταξύ μας πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και 
υπευθυνότητας

• η «διαδρομή» μας γέμισε ικανοποίηση και χαρά 


